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F o rord
Redaktionen har besluttet at udgive yderligere 3 numre af „B.93 Fodbold“.
Dette nummer er nr.10, og næste nummer forventes at blive et julenummer i
december.Til foråret skulle så blad nr.12
dukke op.
Netop til foråret håber vi at bladet kan
meddele om en forbedret økonomi i
klubben, ikke mindst for divisionsholdet
og fødeholdet til dette(2.holdet),
så holdene kan forstærkes, og divisionsholdet bliver i 1.Division(Viasat Sport
Divisionen).
Det er nu 2 år siden en gruppe fodbold-

medlemmer startede ”B.93 Fodbold”, da
vi i fodboldafdelingen manglede et kommunikationsmiddel, så længe et egentligt
medlemsblad ikke var på trapperne.
Bladet udgives med Hovedbestyrelsens
akcept under forudsætning af, at det
ikke belaster klubbens økonomi, og det
er hidtil undgået takket være
annoncører.
Vi takker annoncørerne for at have gjort
dette muligt, og beder fodboldafdelingens
medlemmer støtte og handle hos vore
annoncører.
(fb)
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1. HOLDET KÆMPER VIDERE
Af Henrik Engel, medlem af Styregruppen
Da Thomas Olsen og Preben Elkjær
valgte at overdrage ansvaret for 1. Holdet til moderklubben i sommer, stod vi
i en vanskelig situation. Spillernes kontrakter var udløbet, træneren var stoppet og klubben var ikke økonomisk og
organisatorisk rede til at tage over med
så kort varsel.
Hovedbestyrelsen gav dog grønt lys til at
gøre forsøget, sålænge det ikke fik nogen
økonomisk indflydelse på resten af klubben. Egentlig en ret håbløs situation. Der
blev nedsat en Styregruppe, som hurtigst
muligt skulle forsøge få styr på såvel økonomi, organisation og det sportslige.
Styregruppen, som kan karakteriseres
som en skare af ihærdige og trofaste

Henrik Engel

klubfolk, lykkedes med at få et træner
team og et 1. divisions hold på benene i
løbet af de få uger. Der måtte naturligvis
klippes en hel del tæer og hugges mange
hæle, men vi havde et hold om end vi
godt vidste, at det ville blive svært at matche mange af de andre hold i Viasat Sport
Divisionen.
Vi forhørte os naturligvis om mulighederne for at forstærke holdet frem til udgangen af august, som er skæringsdatoen
for at erhverve nye spillere, men da vores
økonomi var mere end stram, var det
begrænset hvad der var af muligheder.
Det lykkedes dog heldigvis at få en aftale
i stand med FC Nordsjælland om leje af
Olcay Senoglu, som har været vores topscorer her i efteråret.
Truppen er stadig meget smal, hvilket gør
os sårbar overfor skader og karantæner,
og det er en meget ung og urutineret
trup som de to spillende trænere, Dan
Lübbers og Danny Jung, skal forsøge at
holde styr på.
Selvom mange af de unge har gjort det
rigtig flot, så mangler de naturligt nok stadig rutine og overblik, og det kan betyde
meget svingende resultater, hvad vi jo
også har været vidner til.
Holdet lagde flot ud med 4-4 i Køge,
Frem kampen på hjemmebane, 0-0, burde
vi også have vundet, mens vi var helt væk
i HIK kampen på Gentofte Stadion og
lige så i Sundby mod Fremad Amager.
Begge kampe tabte vi helt fortjent. - Og
så var der Vejle kampen, hvor vi havde
spillet rigtig pænt og førte 3-1, for så at
lukke 3 mål ind i kampens sidste 5 minutter og tabe kampen 3-4. Det var en nedtur af dimensioner for alle.
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Skæbnekamp mod Dalum
Søndag den 3. Oktober var der ”skæbnekamp” mod Dalum. Dalum lå sidst og B 93
næstsidst.Vi skulle have den første sejr i
den kamp, for ikke at miste følingen med
de andre hold omkring nedrykningsstregen. Det fik vi heldigvis også og med ganske
overbevisende cifre 5-1, selvom vi ikke
følte os sikre på sejren før sidste dommerfløjt. Vejlekampen spøgte i baghovedet på
såvel spillere som tilskuere.

Vinterpausen bliver tiltrængt
På grund af de svære vilkår i sommer og
den korte tid til at reetablere 1. holdet,
bl.a. pga. af DBUs regel om, at man ikke må
få tilgang af nye kontraktspillere efter 30.
August og frem til vinterpausen, har vi ikke
kunne gøre så meget i relation til at styrke
spillertruppen her i efteråret. Om vi så
pludselig fik en masse penge, så var vi låst

af det ”lukkede transfervindue”.
Men sideløbende har vi i Styregruppen
brugt efteråret på at forsøge at styrke 1.
Holdets økonomi ved bl.a. at få tilgang
af nye sponsorer samt at tilbyde B 93
medlemmer og andre interesserede at
investere i en række af vores unge talentfulde spillere.
Ved redaktionens slutning er det ikke
helt klart, hvor mange som har været
interesserede i vores investeringsprojekt,
men forhåbentligt kan vi gå forårssæsonen i møde med en forbedret økonomi,
som også er afgørende for en styrkelse af
1. holdet, så vi kan forblive i Viassat Sport
Divisionen.
Resten af efteråret må vi så blot forsøge
at holde trit med de andre hold omkring
nedrykningsstregen, så vi ikke kommer
for langt bagud inden forårsturneringen
starter.
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Wir Fahren auf
Hansa ab!
B.93´s David Rasmussen sender en perfekt bold frem i angrebet, bolden bliver
modtaget af Marc Nygaard der sender
den i KB´s målnet. Hele Idrætsparken
jubler, B.93´s miniputter er pokalmestre.
Per P. og Jimmi J.´s træneranstrengelser
har båret frugt og med guldmedaljer om
halsen drager hele truppen og forældre
på burgerbar. Ja det var tider - og så er
det 20 år siden, siger David.
Vi sidder i David og Line´s nye hus i udkanten af Rostock ikke langt fra det tyske
mondæne badested Warnemünde. Deres
2 børn på henholdsvis 2 og 5 år leger på
villaens 1. sal.
David Rasmussen er et produkt at den
talentudvikling B.93 altid har været
kendt for. Efter 14 år i B.93 drog David
for 1. gang ud i den store verden. Efter
en ynglingeturnering i Holland blev han,
Daniel Jensen (Werder Bremen)og Brian
Jensen (Burnley) spottet af udenlandske
opkøbere, hvorefter David skrev en
2. årig kontrakt med Zwolle i Holland.
Opholdet fik ikke den sportslige succes
som Zwolle og David havde forventet.
„Det var vi nok begge skyld i“, siger
David, „dels var det første gang i mit liv
jeg skulle være helt alene væk fra mors
kødgryder og dels havde Zwolle på det
tidspunkt ikke den organisation til at
modtage så unge mennesker som jeg var.
Det var rigtig ”Palle alene i verden”. Efter
et år blev vi enige om at afbryde samarbejdet for denne gang“.
Tilbage i B.93 og til et rædselsår i superligaen, som B.93 ikke var gearet til.
„Christian Andersen er som jeg tidligere

har udtalt den bedste træner jeg nogensinde har haft, og han var med til at
løfte B.93 op på et niveau, hvor B.93 altid
burde ligge. Da han kom til B.93 blev der
hentet nogle gode forstærkninger og der
blev spillet teknisk offensivt angrebsspil
til stor glæde for spillere og alle B.93s
fans. Christian fik også betydning for
mig personligt. Efter Christians skifte til
Farum sendte han bud efter mig til Farums trup. Da B.93 på det tidspunkt var i
økonomisk uføre var mit skifte heldigvis
også til glæde for B.93, som fik lidt til
kistebunden“.
„Efter et par gode år i FC Nordsjælland
og 2 gange udtaget til Ligalandsholdet
sagde jeg ja til et kontrakttilbud fra FC
Hansa Rostock, et skifte jeg bestemt ikke
fortryder. Hansa Rostock er en fantastisk klub.Alt i klubben virker perfekt og
utrolig seriøst, men også samtidig meget
menneskeligt. På det sportslige plan
og de kampe jeg har spillet for Hansa
Rostock føler jeg helt klart, at jeg kan
være med til at løfte Hansa Rostocks spil
og avancement. Hansa Rostocks træner
har valgt, at de nye spillere der er kommet til klubben her i sommer skal integreres langsomt, og stille og roligt vænne
sig til Bundesliga fodbold“
.
„Hvis jeg skal sige noget om forskellen
mellem dansk og tysk fodbold, så er det
at tysk fodbold er mere kraftbetonet
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og hurtigere, ligesom der er meget mere
pressefocus på den enkelte spiller både på
godt og ondt. Seriøsiteten både for klub og
for spiller er også større her i Tyskland, der
er ikke noget med barer og gå i byen efter
kampe - vi ser allerede frem til den næste
kamp. Husk lige, at det ikke er unormalt at
der kommer 50 -70.000 tilskuere til nogle
kampe, så det er bare 100 % til hver kamp.
Optakten til vores kampe foregår altid
med overnatning dagen før og ligger modstanderklubben langt fra Rostock, så flyver
vi i Hansa Rostocks egen flyvemaskine,

siger David med et stolt smil“.
„Der er lige 2 ting du må skrive i medlemsbladet“, siger David til sidst.
„NU, må B.93 tage sig sammen og få vundet nogle kampe, man sidder her i udlandet
og bliver helt ked af det, når man læser
om sin gamle klub. Davids opfordring blev
hørt. B.93 vandt over Dalum 5-1.
Og så lige en opfordring, kom til Rostock
og se god fodbold. Det tager ikke mere end
4 timer og koster kun et par hundred for
en god oplevelse.
Hils alle i 93“.

Dit uddannelsessted er
Københavns Tekniske Skole
Med uddannelser der involverer
grundforløb til videregående uddannelser
guldsmede til serviceassistenter
tømrer til multimediedesigner
graﬁker til værktøjsmager
snedker til HTX
AMU-kurser til
virksomhedstilpasset efteruddannelse
Uddannelser der spænder vidt
Med en erhvervs-, en kortere videregående-,
eller en HTX-uddannelse, er du godt rustet til
fremtiden.
Du får et godt grundlag, som du kan bygge videre
på, eller du kan gå direkte i arbejde efter endt
uddannelse.
De faglige uddannelser vi har i Danmark
er unikke.
De ﬁndes ikke andre steder i verden.
Få mere viden på www.kts.dk
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VI SKAL VÆRE DANMARKS BEDSTE
TALENTUDVIKLINGSKLUB!
Af Henrik Engel
Også i øjeblikket foregår der en debat
om, hvordan B 93 skal drives fremover.
Jeg skal undlade at blande mig i tennisafdelingens udfordringer, men hvad angår
fodboldafdelingen, så er jeg overhovedet
ikke i tvivl om, hvordan vi på sigt kan genrejse vores gamle og stolte klub.
Når man skal bygge et hus, er det en god
idé at starte med fundamentet. Sådan er
det også i en fodboldklub som B 93, som
har ambitioner om at have et 1. hold i
mindst den bedre halvdel af 1. Divisionen,
samt en ungdomsafdeling, som fortsat er
blandt de bedste i Danmark - og på lidt
længere sigt er vi endda nogle som mener, at vi kan positionere os som ”Danmarks bedste talentudviklingsklub”, hvis
vi ellers griber tingene rigtigt an.
Fundamentet er penge. Ikke nødvendigvis meget store beløb, men flere penge
end vi p.t. bruger på såvel ungdomselite
som 1. Hold. Og hvordan skaffer vi så de
penge? Vi kan jo starte med at konstatere, at klubben p.t. er igennem en hestekur, hvor der ikke er råd til andet end det
mest fundamentale. Men det skal vi nu
ikke lade os slå ud af. Men først og fremmest skal vi blive enige om strategien,
så vi alle, leder som medlem, trækker i
samme retning.
Strategien skal adskille os fra mængden af
alle andre fodboldklubber, den skal være
entydig, den skal være legitim og interessant for sponsorer og støtter, og den
skal have udsigt til at være økonomisk

bæredygtig. Og for mig er strategien klar:
”B 93 skal være Danmarks bedste talentudviklingsklub”.

Vi er allerede gode
Nu er det jo ikke første gang, at vi har
denne idé fremme.Vi er bare aldrig lykkes
med at rejse de penge, der skulle til for at
få strategien ført ud i livet, og så har det
tidligere heller ikke været en forankret
strategi i klubben. Det har været mindre
fraktioner, som har forsøgt at skabe noget på egen hånd, og derfor er det ikke
lykkedes til fulde. Men NU skal vi arbejde
målrettet på at gennemføre det, for det
ligger lige til højre benet, da talentudvikling er noget vi altid har været gode til.Vi
kan prale af et utal af succesrige spillere,
som vi har opfostret til trods for, at vi
har haft langt ringere fysiske rammer og
færre økonomiske midler end mange andre klubber. Det er i sig selv et rigtig godt
udgangspunkt for strategien, for hvad kan
vi så ikke føre det til, hvis blot vi får lidt
flere midler at arbejde med.

Frokost 12.00 - 16.00
Derefter værtshus.
Kompagnistræde 2
1208 København K
Telefon 33 32 30 48
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Pludselig i Superligaen
Vi er en klub som er begrænset af midlerne i Københavns kommune, og hvor 500
tilskuere vel er gennemsnittet til vores
kampe. Det i sig selv nærmest udelukker
en strategi om på nuværende tidspunkt
at kunne blive en permanent Superligaklub. Men vælger vi i stedet at fokusere
på talentudvikling, så tror jeg rent faktisk,
at vi i løbet af 3-5 år ”pludselig” kan se os
selv i Superligaen igen. ”Pludselig”, fordi
oprykning ikke i sig selv er målet. Så er
vi blot nået til taget på huset, hvor vores
forhåbentligt mange talenter suppleret
med nogle rutinerede kræfter, har vist sig
gode nok til at ligge i toppen af 1. Division.
Og hvis det går sådan, skal vi selvfølgelig
kæmpe for at blive, men det må ikke tage
fokus fra vores strategi om talentudvikling.
For det er der pengene er.

spændende positionering som: ”Danmarks
bedste talentudviklingsklub”.

Invester selv i talenterne
Første skud på stammen af projekter som
kan bringe os på vej er muligheden for at
investere fra kr. 7.500 og op efter i vores
nuværende 4 mest talentfulde spillere. Når
og hvis en af dem kommer til udlandet, så
er der mulighed for at få penge tilbage igen.
Yderligere information på hjemmesiden
www.b93.dk eller kontakt Henrik Engel på
tlf. 40 36 12 16.

Der er penge i talenter
Vores unge spillere drømmer om en udlandskarriere, og vi drømmer som klub om
at sælge dem til en europæisk storklub, når
de er modne til det. For så tjener både spilleren og klubben penge. Dertil kommer de
FIFA regler, som betyder, at de klubber som
har opfostret spillerne tilgodeses økonomisk hver gang spillerne skifter klub, lige så
længe de spiller. Også selvom de er over
23 år, blot for at udrydde en udbredt misforståelse blandt mange.Alt i alt betyder
det, at talentudvikling de kommende år kan
blive endnu mere givtigt end tidligere, og så
er det samtidig en interessant historie for
sponsorer at profilere sig i forlængelse af,
frem for blot at regne meter prisen på bandereklamen ud i relation til antal tilskuere
og antal transmitterede minutter på Viasat
Sport. Så der burde også være udsigt til
flere sponsorkroner med en så entydig og
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SAMTALE MED
ARVID
CHRISTENSEN
Født: 07.07.1939 - 203 kampe/85 mål for
B93 (1960-70)
Fodboldbladet har denne gang trukket Arvid op af hatten.
Arvid var en frygtet forward; han var hurtig, skød lige godt med begge ben, stærk i
hovedspillet og så forfulgte han alle bolde
– også de umulige. Efter en søndagskamp i
Vanløse Idrætspark (B93’s hyggelige hjemmebane i 1962) mod B1901 (3-2) gav BT
ham tilnavnet cyklonen. Med sine hurtige
aftræk var han specialist i indendørs og
scorede et utal af mål.
Arvid’s liv fik en brat vending da han i december 1990 blev ramt af en hjerneblødning. Det kom som en overraskelse, idet
Arvid levede et sobert liv og altid var i fin
form. Efter en meget energisk genoptræning (cyklonen) lykkedes det ham, at blive
overraskende mobil igen. Hvis du har flere
spørgsmål til Arvid, så kommer han hver
tirsdag på B93, første bord til venstre efter
indgangen.

Idrætsparken som 20-årig mod Ikast (12) i 2. division – kan du huske det. Ja, det
sneede (korrekt, selvom det var den 24.
april).Vi tar’ lige holdet: 1. Bent Jørgensen
– 2. Leif Rønnow, 3. Bjarne Nielsen – 4.
Bjarne Eklund, 5. Leif Petersen, 6.Anders
Yrfeldt – 7.Arvid Christensen, 8. Jørgen
Jacobsen, 9. Leif Poulsen (1 mål), 10. Ivan
Løvenskjold og 11. Ole Andersen.

Hvad var din bedste kamp
for B93 ?
Det er nok da vi i juni 1966 vandt 5-1 i
Vanløse Idrætspark over OB. Jeg scorede
3 gange hos Mogens Therkildsen, der
stadig får stærke rystelser når han hører
mit navn.To uger senere vandt vi 8-0 i Viborg, hvor jeg scorede 4 mål; de fleste på
oplæg fra en veloplagt Tom Søndergaard.
Det var i 2. div. I alt spillede Arvid 2 sæsoner i 1. div., 7/2. division og 2/3. division.
Han blev topscorer for B93 i 5 sæsoner
(1961, 1962, 1966, 1967 og 1969).

Hvorfor blev du medlem af
B93 ?
Jeg spillede i Frem indtil vi i 1953 flyttede
fra Valby til Østerbro. Min far, som var
bager, kendte 93-lederen Arne ”Bager”
Andersen, så valget var ikke svært. I B93
spillede jeg som junior og ynglinge kun
på sekundære hold. Jeg var i bagerlære og
havde svært ved at passe træningen.

Debut på 1. holdet
Det første år som senior var på 3. holdet
og senere 2. holdet. Det var først da jeg
blev soldat (med bl.a. Kurt Olsen) jeg
kom i ordentlig træning. Du debuterede i

Arvid Hugo Christensen

Tiden efter 1. holdet
Jeg spillede et par år på DS-holdet (var
med til at vinde DS/1971: 22-15-3-4 og
41-15 i score) og herefter et par år på 3.
holdet, hvor Skipper (Leif Christiansen)
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og jeg var de rutinerede . Senere på 7.
holdet og oldboys og veteraner.

Udvalgt hold
Jeg var både på KBU-holdet og på Stævnets hold. Jeg kan huske en kamp i Aalborg (indvidelse af lysanlæg) hvor KBU
meget sensationelt slog JBU med hele
6-0. Mine angrebsmakkere var KB’erne
Ole Sørensen, Jørgen Ravn og Eyvind
Clausen. For øvrigt var Jørgen Jacobsen
og Leif Rønnow (begge B93) også med.
Jeg spillede over 50 kampe for FKBU
(firma). I dag er jeg med i UK for KFBU’s
veteraner.

Hvordan ser dit eget favorithold blandt 93-spillere ud ?
Det var svært. Mit hold blev: 1. Bent
Jørgensen – 2. Leif Rønnow, 3. Hans Paulander – 4. Erling Bøje, 5. Leif Petersen, 6.
Bernhard Deneke – 7. Per Jürgensen, 8.
Jørgen Jacobsen, 9.Arvid Christensen, 10.
Svend Petersen og 11.Tom Søndergaard.
På bænken har jeg Bjarne Eklund og Leif
Kronholm og Knud P. som træner.

Trænere:
I dine 11 sæsoner har du haft hele 9
trænere, nemlig Frank Petersen, Bendt
Jørgensen, Poul Zølck, Julius Kaloscha,
Halvor Larsen, Knud Petersen, Josef
Kovats, Bengt Annemann og Erik Dennung. Hvem var den bedste ? Det syntes
jeg Knud Petersen var; han havde en
fantastisk evne til at sætte os op. Den
sjoveste var Zølck, som i øvrigt aldrig så
os spille (han vandrede rundt udenfor
stadion).

Hvem har været din værste
modstander ?
Det var Poul Andersen (Løven) fra
Skovshoved, der var en meget forudse-

ende centerhalf (som på landsholdet spillede h. back) og så var det John Madsen
fra Esbjerg, der var en rigtig ”hård hund”.
Indendørs.
Du har altid været god indendørs. På
dansegulvet var du twistkonge og i KBHallen var du ofte topscorer ved KBU’s
årlige stævne. Jeg kæmpede som regel
med Frits Hansen (Hvidovre) om at blive
topscorer. Jeg spillede senere for Standard Electrics, NO Trading, De Gamles
By og Birk Sko – og scorede mange mål.

Fighteren
Hvad skete der efter du blev syg. Jeg kom
på Hornbæk, hvor jeg var i 8 måneder.
Det var et godt sted. Jeg var meget aktiv
i genoptræningen, og jeg vedligeholder
dagligt formen. Jeg er i øvrigt meget glad
for min motordrevne cykel (tophastighed 17 km/t).

Privat
Jeg bor i Fogedgården på Nørrebro. Om
sommeren i kolonihaven på Amager.
Jeg har for resten lige solgt huset til min
datter. Jeg har 3 børn (pige/40 år, pige/38
år og dreng/30 år) og indtil videre 3 børnebørn.Var der mere du ville vide……
ja, nej…… Freddie bliver skide sur; han
siger at jeg altid skriver for meget. Han
bliver også sur når der er nogle der ikke
skriver noget. Og i øvrigt skal jeg ud og
spille mod KB (2-1).
/Palle ”Banks” Jørgensen

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106
V. Lyngbyvej

TLF. 39200623
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DET HELE SKAL
VIRKE.
Sæsonen 2004 er ved at være slut, og de
fleste i fodboldafdelingen er godt i gang
med at forberede næste sæson.
Selv om der i skrivende stund fortsat
mangler vigtige kampe, kan man godt
danne sig et billede af året og sæsonen,
der gik: En sæson, hvor vi fik meget at se
til, da klubben fik divisionsholdet tilbage.
En sæson, hvor vi har haft fremgang i ungdomsafdelingen. Og en sæson, der slog
fast, at vi har en stor og stærk seniorafdeling, men hvor der fortsat er en række
opgaver og udfordringer, der skal løses.
Sigtelinjerne for fodboldbestyrelsen
og hovedbestyrelsen er klare:Vi er på
vej ud af det økonomiske morads efter
kollapset for tre år siden, og målet er, at
klubben skal vende tilbage til sin naturlige
position som Københavns stærkeste fodboldklub. Som vi var det for 10 år siden.
Det kan vi blive igen, men det kræver
fortsat hårdt arbejde, knofedt, frivillige
folk i massevis og først og fremmest samarbejde og gensidig respekt mellem alle,
for at vi kan nå dertil.
I ungdomsafdelingen var der i 2004 fremgang på en række fronter:
Vores bedste ynglinge kvalificerede sig til
den landsdækkende 1. division og ligger
p.t. i toppen af rækken. Flot arbejde.
Tre af spillerne - Anders Qvist, Danny
Mirabel og Aske Krohn - har alle spillet flere kampe på 1. divisionsholdet og
klaret sig flot.Vi håber, at de får mange
kampe på vores bedste hold. Selv om
ynglingene således i mange kampe har
afgivet deres bedste spillere til 1. senior,

har de alligevel klaret sig flot i rækken. De
fleste af spillerne er 1.årsynglinge, og det
gør holdet til en indlysende kandidat til at
komme med i den bedste række - ynglingeligaen - i 2005.
Før sæsonen havde vi gjort det til en af
årets vigtigste opgaver at få genskabt
vores 2. ynglinge. Og vi kan nu glæde os
over, at vi fik holdet godt igennem turneringen. 2. ynglinge var i foråret placeret i
mesterrækken og sikrede sig en ny halvsæson i den stærke række, hvor næsten
alle andre hold er 1. hold.Vi startede
med 7-8 spillere på holdet, og opgaven
har været mere end svær. Gutterne er da
også løbet ind i nogle alvorlige nederlag
undervejs. Men de har holdt ved og godt
hjulpet af juniorspillere er de kommet
gennem sæsonen. Dermed er der lagt op
til, at vi næste år kan få et rigtigt stærkt
2. ynglinge. Dermed er en meget vigtig
opgave løst.
I juniorafdelingen er der masser af talent.1. junior kvalificerede sig også til den
landsdækkende 1. division og har i skrivende stund klaret sig pænt. Holdet kom
også i pokalfinalen, hvor det dog blev til
et knebent nederlag til KB. Også 1. junior
har primært bestået af førsteårs juniorer,
og med det talent, og den energi, holdet
lægger for dagen, bør holdet være med
i den landsdækkende juniorliga i 2005.
Vi har store forventninger til spillere og
trænere.
2. junior er kommet godt gennem sæsonen men kunne have klaret sig bedre,
hvis holdet ikke også skulle have bistået
2. ynglinge. Men det har holdet gjort og
dermed ydet et vigtigt bidrag til, at klubben står bedre rustet før den kommende
sæson end for et år siden. Undervejs
måtte vi desværre trække vores 3. junior,
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men der er udsigt til, at vi i næste sæson
får i hvert fald tre stærke juniorhold. Et
kontant udtryk for, at det går fremad i
ungdomsafdelingen.

Den store afdeling
Det skyldes også en meget stor indsats
af trænere og ledere i drengeafdelingen.
Som noget helt usædvanligt blev årgang
1990 - andetårs drenge, hvor der ofte
begynder at være stort frafald - den
talmæssigt stærkeste årgang i 2004. Det
er meget flot præsteret, og det fortjener
trænerne - Mounir Akhiat, Morten Bredsgaard, Michael og Morten Mathiassen,
Lasse Nielsen, Rune Eliason, Dogu, Irfan,
og på det seneste Kenneth Kiel og Per P.
meget stor ros for.
Det glippede lige præcis for 1. drenge at
kvalificere sig til den bedste række efter
foråret.Til gengæld tog holdet revanche
ved suverænt at vinde KBU-rækken og
samtidig også vinde pokalfinalen. Flot
kommet igen. 2. drenge vandt også sin
række, mens 3. drenge blev nummer tre
og 4. drenge landene midt i rækken men
med stor spillertilgang. Flot arbejde af
alle.
1. lilleput sikrede succes’en ved at vinde
pokalfinalen over HIK i Parken. I turneringen blev det ikke til placeringer helt i
top for lilleputholdene, men et par pladser fra eller til er her ikke det afgørende
succeskriterium.Afgørende er, at der er

masser af talentfulde spillere, der udvikler sig godt, og masser af godt kammeratskab. Og det er der.
I mini- og mikroafdelingen blev der også
arbejdet godt og solidt, og pigeafdelingen
står for en god del af den medlemsfremgang, vi har oplevet i år i klubben. Læs
mere om pigerne andetsteds i bladet.

Den store opgave
I seniorafdelingen var der før de sidste
kampe lagt op til en række gysere i den
forkerte ende af tabellen. 3. holdet er
rykket ud af serie 1, og det kan ikke
skjules, at de fire bedste seniorhold ikke
ligger der, hvor de bør ligge. Det bliver en
af de store opgaver for fodboldafdelingen
at få skabt ny dynamik i seniorafdelingen
i 2005.
Arbejdet er begyndt: med Guiseppe
Favasuli er der ansat en dygtig og meget
kompetent træner til vores 2. senior.
Det samme er tilfældet på 3. senior, hvor
Lamin Cooker er tiltrådt.Velkommen til
dem begge og held og lykke med arbejdet.
En af de ting, der skal arbejdes på i den
kommende sæson er at få forbedret samarbejdet mellem de fire bedste seniorhold indbyrdes og mellem seniorafdelingen og ungdomsafdelingen.Vi skal have
sikret fødekæden fra ungdomsafdelingen
til alle kampholdene i seniorafdelingen.
Samarbejdet mellem 2. senior og 1. ynglinge skal forbedres, så vi beholder de
spillere, der ikke det første år som seniorer kan gå lige ind på divisionsholdet men
som har muligheden, når de har vænnet
sig til seniorfodbold.Vi skal have flere
spillere som Polat Bozkurt, der har været
med i klubben i årevis, i sin første tid som
senior spillede på 2. holdet og som i efteråret har været fast mand og gjort det
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rigtig, rigtig godt på divisionsholdet.
Målet for seniorafdelingen er klart:Vores
fire bedste hold skal ligge i toppen af
1. division, Danmarksserien, serie 1 og
serie 2.
På de lavere rangerende seniorhold var
resultaterne gode. De færreste kan have
overhørt eller overset, at vores genskabte 7. hold fik en forrygende sæson,
hvor de med adskillige kampe tilbage
havde vundet rækken i suveræn stil som
ubesejret. Det er også 7. holdet, der har
stillet et arbejdshold til renovering af terrassen, rengøring af kælderen med mere.
Flot arbejde. Også 6. holdet og 8. holdet
ligger i skrivende stund helt i top.
I old boys-afdelingen er de gode resultater tilbage, selv om flere hold undertiden
har svært ved at stille hold. Der er flere
potentielle rækkevindere. Kun veteranholdet har problemer. Fyringen af den
gamle trætte holdleder har kun givet
kortvarig gevinst i turneringen.Til gengæld nåede holdet helt frem til semifinalen i DBUs landspokalturnering, hvor det
dog blev stoppet af Bramming med den
gamle landsholdshelt John Lauridsen.

Dennis Bo Nielsen
Hummeltoftevej 66
2830 Virum
E-mail:

Summa summarum:Vores gamle hæderkronede klub er på vej fremad igen med
ungdomsarbejdet.Vi går ind til sæson
2005 med en håndfuld flere hold end for
et år siden. Og det er også nødvendigt
med tilgang og medlemsfremgang for at
holde den gamle klub ung og i live.
Vi har en pigeafdeling i stærk fremgang,
og vi har en seniorafdeling, hvor der er
mange hold men også plads og behov for
forbedringer. Økonomisk kan vi se lys
forude men der er fortsat meget hårdt
arbejde, der skal gøres. Og der vil ikke
blive ruttet med pengene i 2005 heller.
Og skal det hele lykkes, kræver det, at alle
hold, spillere, trænere, ledere og frivillige
hjælper og støtter hinanden til daglig.
Taler direkte sammen om de problemer,
der skal løses. Giver en hånd med og bakker op bag de andre og hjælper til med at
rekruttere nye spillere, trænere, ledere
og frivillige. For at det hele kan kun lykkes, hvis det går godt på alle fronter.
Ingen kan undværes.Alle hold er vigtige.
Fra mikro 6 til 1. senior.
Hans Drachmann

Tlf: 45 83 82 50
Fax:45 83 82 51
Mobil:40 74 82 50
dbnmalerfirmaofir.dk
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4 POKALFINALER I KBU!
B.93 var i tidligere tider kendt for at være
et stærkt pokalhold, og den sidste større
titel B.93 har hjemført, er da også en pokaltriumf. B.93 vandt i 1982 landspokalturneringen og deltog derefter i 4 Europa-cup
kampe. I år har Divisionsholdet dog ladet
sig slå hurtigt ud af pokalturneringen.

ber. B.93 vandt 4-2.
De to andre B.93-hold i finalerne var juniorerne og lilleputpigerne. Juniorholdet tabte
knebent til KB/FCK med 0-1, mens lilleputpigerne tabte 2-4 til Damsø. Begge disse
kampe omtales andet steds i bladet.

Drengene, der vandt pokalfinalen.

Men i ungdomsafdelingen lever pokaltriumferne og de store traditioner videre.
B.93 har her i år kvalificeret sig til 4 pokalfinaler indenfor KBU - og i 2 af fianlerne blev
det B.93-sejr.
Det var B.93s drenge og lilleputter, som
tog de fineste medaljer ved i de respektive
finaler at slå Vanløse og HIK.
Drengene kom bagud 0-1, men udlignede
i 2.halvleg ved Bakim Kadrii, og han bragte
også B.93 på 2-1 i en særdeles velspillet
finale.
Lilleputterne fik æren af at spille deres
finale i PARKEN som forkamp til superligaopgøret mellem FCK og Herfølge 2.okto-

Kim Andersen A/S
Randersgade 4
2100 København Ø
35380712
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Kom ind og oplev

MAZDA6 SPORT
En bil der virkelig rykker

Mazda forhandles på Jagtvej men serviceres også i Lyngby

Eller lad den kraftige 4WD

SUZUKI GRAND VITARA
trække hele læsset

www.ebbe-elmer.dk – Suzuki forhandles både i Lyngby og på Jagtvej

EBBE ELMER
Jagtvej 157

>

2200 Kbh. N.

>

Telefon

Åbent hverdage 9.00-17.30 og søndag 11.00-15.00

35 83 70 00 • Lyngby Hovedg. 114 > 2800 Lyngby > Telefon 45 88 50 35
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DBU UNGDOMSLANDSHOLD
Der har som sædvanligt været bud efter
nuværende og tidligere B.93’ere til de forskellige ungdomslandshold.
På U/21-landsholdet, der i september
mødte Ukraine og vandt, deltog den i
sommer fra B.93 solgte Jonas Troest (nu
Silkeborg),Troest gjorde det så godt, at
landstræner Morten Olsen, har omtalt
ham som et stort talent, og han er da også
udtaget til kampene her i oktober mod
Albanien og Tyrkiet.
Målmandsreserve mod Ukraine var iøvrigt
Theis F.Rasmussen (nu AB). I forbindelse
med Ukraine-kampen også „skjulte“ reserver: Bajram Fetai (nu Glasgow Rangers) og
Salomon King(nu HIK). Michael Jakobsen
(nu PSV Eindhoven), der er anfører for
U/19-landsholdet, har været udsat for en
grov tackling under træning, og er p.t. under genoptræning.

FCK). De tre spillere var med til at vinde
DM for juniorer i 2001 for B.93.Også
Nicklas Svendsen (nu FCK) er med i landsholdssammenhæng.
Til U/20-landsholdets træningssamling i
Vejle 20.21.september var Jonas Schumacher udtaget.
På U/18-landsholdet, der i september slog
Slovakiet, deltog Anders Bjerring Qvist og
Aske Krohn.
Til en række U/17 landskampe i Tjekkiet
var Alexander Vorobjov udtaget. Magnus
Troest (nu Aston Villa) er også med i U/17landsholdssammenhæng.

På U/20-landsholdet er Jeppe Hestehave,
Jeppe Brandrup og Martin Bernburg (alle

Alexander Vorobjov

Jonas Schumacher

Aske Krohn

17

oktober1.indd 17

08-10-2004 11:31:19

18

oktober1.indd 18

08-10-2004 11:31:25

1. JUNIOR
Klubbens bedste juniorhold har indtil
videre haft en succesrig sæson, hvor det
overordnede mål er at spille klubben
tilbage i juniorligaen 2005.
Holdet: Holdet består primært af spillere
fra den yngste årgang, mange af dem var
med til sidste år at vinde the double med
drengeholdet. Disse spillere er godt støttet af en håndfuld 2. års som opretholder
balancen på holdet.
Til unionsstævnet denne sommer i Vejle
var vi flot repræsenteret med to spillere
på U - 16 holdet og hele syv spillere på U
- 15 holdet. Efter stævnet blev det nye U
- 17 landshold udtaget her blev Alexander
Vorobjov udtaget til pladsen som venstre

wing. I starten af oktober bliver det nye u
- 16 landshold udtaget, så her bliver det
igen spændende at se om nogle B93´s
drenge skal i rødt og hvidt.
Turneringen: I 1. division spiller man i
foråret tre rækker, hvoraf de otte bedste
hold danner en landsdækkende turnering
i efteråret. Efter i blandet start med fire
point i de første tre kampe, vandt holdet
de efterfølgende fem kampe og banede
dermed vejen for oprykningen her til
efteråret. Efterårssæsonen er for os pga.
spillerstrejken næsten lige begyndt og kun
fem af 14 kampe er spillet. Efter disse fem
kampe er der kun tre point mellem top
og bund, så det gælder i den grad om at
være skarp på dagen i en række, hvor alle
slår alle. Men vi er optimister og har en

B.93s hold i KBUs pokalfinale. Stående fra venstre: Magnus Bank,Frederik
Hansen,Daniel Stenderup,Mohammed Ali, Michael Andersen og Emil
Jensen(anfører). Forrest fra venstre: Simon Glading,Sebastian
Clausen,Alexander Vorobjov, Jesper Kolding og Morten Nielsen.
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top fire placering som målsætning.
Pokalturneringen: I KBU´s pokalturnering
spillede vi i 1/8 finalen ude mod Hekla,
som med et reservespækket hold blev
slået 6 - 0. I kvartfinalen blev ligarivalerne
fra Frem besejret 2 - 0 i en meget flot
afviklet kamp af holdet, som styrede spillet fra start til slut. I semifinalen ventede
HIK, som på dagen spillede en flot kamp,
men vi havde bedst styr på sparkene fra
11 - meter pletten og via samlet 6 - 4 sejr
kunne vi gøre klar til finalen med KB. I
finalen mod KB, som er tophold i ligaen,
spillede holdet noget af det bedste i år
og styrede kampen i lange perioder. Men
i KB ´s felt manglede skarpheden og KB
kunne tage pokalen efter en 1 - 0 sejr.
Alt i alt har holdet som beskrevet foreløbigt levet op til klubbens og egne store
forventninger, men resten af efteråret
bliver afgørende for, om B93 igen fra 2005
har et juniorhold med i ligaen.
Johan Lange

A.P. Møllersvej 11 • 2790 Dragør
Tlf. 32 50 22 00 • Fax. 32 50 22 39 • www.kyhl.dk
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UNGDOMSAFDELINGEN
Til KBUs U/15 unionshold
er udtaget
• Magnus Ekman
• Steffen Hansen
• Steffen Jatczak
• Mathis Jørgensen
• Daniel Lindsten
• Mo Thegler

Som nævnt på side 17 vandt B.93s lilleputter pokalturneringen ved at slå
HIK i finalen ed 4-2. I de 4 kampe inden

finalen vandt lilleputterne 9-1
over Skovshoved, 6-0 over B.1903, 3-2
over FB og 7-0 over Brønshøj.
Drengene, der også blev pokalmestre ved
at slå Vanløse 2-1 i finalen, vandt på vejen
til finalen med 8-7 over B.1903, 3-2 over
Kastrup og 4-1 over naboerne fra Skjold.
Juniorerne vandt på deres vej til finalen
over Hekla 6-0, over FREM 2-0 og
6-4 over HIK. I finalen tabte holdet til KB/
FCK med 0-1.
Lilleputpigernes vej til finalen gik over
Sundby 13-0, Hekla 7-0, Hvidovre 3-1
og Skoveshoved 3-0. Finalen tabtes til
Damsø (se side 30).
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Nybolig Peter Norvig
11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019
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11 butikker og 52 dygtige ejendom
Nybolig Peter Norvig har 11 centralt beliggende boligbutikker i Storkøbenhavn og 52
engagerede medarbejdere, som sikrer dig et
effektivt og kompetent salgsarbejde. Uanset hvilken af de 11 butikker interesserede
købere henvender sig i, så får de din bolig
at se, hvis den svarer til deres ønsker og behov. At du som sælger får 11 salgssteder i
stedet for bare ét koster ikke ekstra.

Frederiksberg C - Gl. Kongevej 124

Siden 1989 har vores salgskurve haft en
stejl, opadgående kurve og 2004 er ingen
undtagelse. Salgsresultaterne taler for sig
selv: Nybolig Peter Norvig sælger nemlig i
gennemsnit mere end 3 boliger hver eneste
dag, året rundt.
Dygtige ejendomsmæglere med et stort
lokalkendskab, som kan sætte ”skarpe” priser samt markedets bedste markedsføringspakke med bl.a. en boligavis hver 14. dag i
Berlingske Tidende, hver 3. uge i Politiken
og hver 3. uge i Jyllands-Posten, samt
ugentlig annoncering i Berlingske Tidende
og samtlige lokalaviser der dækker vores
markedsområder, er vigtige ingredienser,
når man vil have succes som ejendomsmægler.
Den tid hvor boligen solgte sig selv er overstået. Vores købere er meget bevidste og
stiller stadig større krav. Vi sætter en ære i
at give vores kunder kompetent rådgivning
og behandle dem individuelt. Målet for os
er, at alle vores kunder skal opleve, at de
har fået en ordentlig handel, når de køber
eller sælger gennem Nybolig Peter Norvig.

Hellerup - Strandvejen 138B

København K - Nørre Voldgade 21

Ring 7010 2019
..... og aftal møde for en salgsvurdering,
hvis du overvejer at sælge din bolig.
Så deltager du samtidig i vores nervepirrende konkurrrence om en Mercedes.
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omsmæglere
arbejder på at sælge din bolig

Dyssegård - Vangedevej 144 (Munketorvet)

Charlottenlund - Ordrupvej 55A

Søborg - Søborg Hovedgade 177

København Ø - Strandboulevarden 122

København Ø - Østerbrogade 102

København V - Enghave Plads 14

Frederiksberg C - Projektsalg
- Gl. Kongevej 124, 1. sal

København N - Jagtvej 55
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10 gode grunde
til at vælge
Nybolig Peter Norvig
Markedsføring der virker
Den bedste markedsføring giver den
mest optimale pris. Du får ikke en
bedre markedsføringspakke, end den
vi giver dig.
Egen boligavis i Berlingske,
Politiken og JyllandsPosten
En bolig sælger ikke sig selv, der skal
en stor indsats til. Blandt andet skal
den annonceres, så den bliver set af
ﬂest mulige. Vi annoncerer alle de
boliger, vi har til salg i vores boligavis.
Den udkommer som indstik i Berlingske Tidende hver 2. uge, hver
3. uge i Politiken og hver 3. uge i
Jyllands-Posten.

Effektivt Køberkartotek
Vi har et stort udvalg af boliger. Har
vi ikke det du søger, ﬁnder vi det via
vores Køberkartotek.
Største ejendomsmægler i HT
Vi har 11 butikker og 52 engagerede
medarbejdere, som sikrer dig et effektivt og kompetent salgsarbejde.
Mange boliger sælger
mange boliger
Vi har det største udbud af boliger.
Det ved køberne, og derfor kommer
de til os, når de skal købe. I gennemsnit er der tre kunder om dagen, der
året rundt køber bolig gennem os.

Vurderinger der holder
Der kan være ﬂere priser på en bolig:
For høj, for lav og så den rigtige pris.
Den sætter vi.

Vi kender dig og din bolig
Alle vores mæglere i lokalområdet er
ude og se din bolig, senest 8 dage
efter den er kommet til salg.

Gode salgsresultater
Vi sælger mere end 3 boliger hver
eneste dag året rundt. Det bliver
mere end 1.000 boligsalg om året.

Tilfredse kunder
91% af vores kunder vil anbefale
os til familie og venner og vil bruge
os igen, næste gang de handler.
Tilfredse kunder er vores bedste
anbefaling.

nybolig.dk
Vores hjemmeside har mere end
100.000 unikke besøgende hver uge.

Nybolig Peter Norvig
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11 butikker i HT-området
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OLDBOYS-AFDELINGEN
De 5 traditionelle hold, Oldboys (33 år),
Veteran (40 år), SuperVeteran (45 år),
Master (50 år) og SuperMaster (55 år) har
her kort før turneringen slutter spillet i
alt 84 kampe, 51 vundet, 15 uafgjorte og
18 tabte (målscore 200-109). Dette fornemme resultat har bevirket, at klubben
har kunne indsætte 165 point på kontoen.

Efter et par tynde sæsoner har de gamle
for alvor rullet sig ud med en gang totalfodbold. Målslugeren Axel Bech og
forstopperen Freddy Brandrup har været
nyttige fornyelser, ligesom holdet nu har
en målmand der kan nå overliggeren.
Klubbens stolthed spiller i næste sæson i
A-rækken (lige som de øvrige hold i afdelingen).

Oldboys 20-12-4-4 (44-21) ligger til at
blive nummer 2 eller 3 efter at have tabt
en meget afgørende hjemmekamp til
Skovshoved (0-1).
Veteran 19-5-5-9 (36-47) er afdelingens
sorte får, og holdet er før de sidste 3
kampe reelt i nedrykningsfare.Tilsyneladende har holdet slået op i banen efter de
nåede helt frem til pokalsemifinalen efter
sejre over Korsør (3-2), Lyngby (2-1), Slagelse (3-2) og Brøndby (4-0). I semifinalen
tabte holdet ude 0-3 til Bramming (med
den 45-årige tidligere A-landsholdsspiller
John Lauridsen i forrygende form), som
dog scorede de to sidste mål i slutfasen.
Superveteran 14-11-1-2 (33-11) skal slås
med Brønshøj, som er blevet besejret i
begge kampe, om 1. pladsen. Før de sidste
2 kampe er B93 bogført med et forspring
på 2 point, så mon ikke……
Master 17-12-2-3 (50-22) er også med i
front. Holdet var hægtet helt af (B1903
og KB), men med 8 sejre i træk er situationen nu den, at holdet sådan set selv
kan bestemme om de vil have guldet. Den
afgørende kamp foregår mod vennerne fra
B1903, som er ubesejret efter 16 kampe.
Supermaster 14-11-3-0 (37-8) har allerede vundet rækken.

Axel Bech

Fodboldbladets dynamiske chefredaktør
har bedt mig finde ud af hvilke tidligere 1.
holdsspillere i B93 der nu optræder på de
forskellige hold.
Oldboys: Søren Christoffersen, Johnny
Hansen, Mukremin Jasar,Torben Rasmussen og ikke mindst Peter „Tysker“
Svendsen/Krøyer.Veteran: Kenneth Bech,
Iver Blegvad (bob-bob), Jesper Christiansen, Hans Drachmann,Wlady Jatczak,
Carsten Jørgensen og Anders Levinsen.
Superveteran: Frank Rasmussen. Master:
Bent Andersen, Benny Gerneke, Find Juhl
(bor på Fanø), Jens Kolding (Stald Palle),
Jan „Nummer“ Petersen, Ole Petersen og
Søren „Hattens“ Rasmussen.
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Mukremin Jasar

Supermaster: Nels Conrad (ofte ude at
handle), Finn Jacobsen (spillende holdleder), Finn „Ludo“ Jensen (come back),
Per Jürgensen (Mügger), Bent „Nobby“
Olsen og i al sædvanlig beskedenhed Palle
„Banks“ Jørgensen.
/palle banks jørgensen

BANKO I LØRDAGSKLUBBEN
Støtteforeningen for B93s ungdomsafdeling
Hver lørdag fra 12.30 - 16.45 i et behageligt indeklima
Medlemskort - et år: 25 kr.
Gæstekort: 5 kr.
Medlemskort kan bestilles på tlf. 39180329
Der startes med 3 checkspil,
derefter 25 ordinære spil og 2 ekstraspil. Også lotteri.

Strynøgade 7
Michael Pedersen (formand) tlf. 2087 1902
Leon Nehm (kassérer) tlf. 4484 8515
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B93´ PIGER
ÅRETS POKALFINALE
FOR LILLEPUTPIGER 2004.

B93´ Lilleputpiger havde lørdag d. 18-92004 spillet sig i KBU´ Pokalfinale for Lilleputpiger og det var 3. gang ud af 4. mulige
at nogle af pigerne skulle spille Pokalfinale
og alle tidligere gange har det ligeledes
været mod Vanløse/Damsø.

Man kunne så frygte at pigerne gik helt
ned med flaget, men de startede forfra og
kæmpede en vis legemsdel ud af bukserne
og belønningen kom da også, da Irina tog
sagen i egen hånd/fod og driblede hele banen igennem for så at udplacere Damsø´
målmand med en meget flot afslutning.

Damsø´ piger kom med en tung bagage,
nemlig regerende Pokalmestre, Danmarksmestre, Københavnsmestre og et
hav af andre titler, men B93´ Piger kom
med noget andet, nemlig vilje til at skabe
årets største overraskelse og en masse
vilje. Om det ville være nok kunne kun
tiden vise.

Damsø ville mere og de fik bragt sig foran
2-1 før vores nye ”opfindelse” Güler fik
udlignet til 2-2 på flot arbejde af Irina.
Güler er lige startet, så det var noget af
en kamp at blive smidt ind i, men hun klarede det fint. 2-2 blev også den ordinære
spilletids resultat og så skulle vi ud i 2 x 5
minutters forlængelse. Det blev ikke scoret i de første 5 minutter af forlængelsen
Damsø vandt lodtrækningen og scorede
og det begyndte at se rigtigt fornuftigt ud
efter blot 8 sekunder! Måske det hurtigfor B93´ hårdt fightende piger, men i fodste pokalmål i historien og noget af en
bold må man ikke miste koncentrationen
kold dukkert for pigerne og ikke mindst
bare et minut og det gjorde vi desværre,
træneren, som ikke troede sine egne øjne.
så Damsø i slutningen af
den anden forlængelse
kunne score til slutresultatet 4-2 på 2 mål indenfor 1 minut.
B93´ Lilleputpiger havde
deres store andel i at det
blev en seværdig finale,
hvor det tekniske spil
heldigvis klart overskyggede det hårde og fysisk
betonede spil.
Årets Pokalfighter blev
meget fortjent Louisa Vestergaard, som kampen
igennem kæmpede til
den store guldmedalje og
dette på trods af at hun
Lilleputpigerne med træner Michel.
klart var finalens mindste
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LouisaVestergaard modtager pokalen.

spiller. Louisa minder mig lidt om ”en gal
terrier”, som har sat sig noget i hovedet
og så ikke slipper grebet før al fare er
overstået.
Efter kampen kom KBU´ U14 Unionstræner og var meget imponeret over 3 af
B93´ spillere, som hun ville følge tæt det
kommende år og måske kommer en af
spillerne allerede med omkring KBU´ U14
i denne sæson.
B93´ hold til Pokalfinale bestod af: Christense, Sofie/Stuf, Louisa, Sandie, Emma,
Irina, Marie, Güler, Cecilie og Mynte.
B93´ Damejunior mister deres træner.
Michael Ekman, som har trænet vore Damejuniorer i deres første sæson, har valgt
at han stopper og helliger sig spillet med
en mindre bold, nemlig golf og dermed
skal vi ud på markedet og se os om efter
en ny træner, som kan føre vore Damejuniors udvikling videre. I skrivende stund
har vi kontakt med et meget spændende

emne, som har trænet hankønsvæsner, Damejunior og Damesenior gennem de sidste mange år og det bliver spændende og
se om vi kan få ham tilknyttet B93´ Piger.
Jeg har møde med ham ugen efter dette
er skrevet og kun tiden kan vise om vi kan
præsentere ham som ny Damejunior-træner i B93 i det næste blad.
Michael skal have STOR tak for hans engagement gennem den indeværende sæson
og jeg håber meget at vi en gang i fremtiden atter kan drage nytte af ham som
træner i B93.
B93´ Miniputpiger mangler en træner i den kommende sæson.
B93´ Miniputpiger kommer i skrivende
stund til at mangle en træner til den kommende sæson, hvor Miniputpigerne kommer til at køre et tæt parløb med Lilleputpigerne. Det er af yderste nødvendighed
at der kommer en engageret person til at
tage sig af B93 Piger´ yngste skud, da der
på dette hold er en del piger med gå-påmod og talent, som skal have den rigtige
træning for at videreudvikle sig. Syzett,
som har været med omkring pigerne, ser
pga. sin uddannelse ikke ud til at have tid
til at fortsætte med pigerne på nuværende
tidspunkt. Der vil altid være en plads åben,
når Syzett en gang atter får tid til at træne.
STOR tak til Syzett for hendes engagement, når uddannelsen, egen træning m.m.
har givet hende tid til trænergerningen.
Vi arbejder målrettet mod at finde den
rigtige person, men har p.t. ikke rigtigt fat
i den tykke ende, så hvis du kender nogen

TAILER
v/ Jan Andersen
Østerbrogade 128
Østerbrogades Midtpunkt

Tlf. 31 38 13 01
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som kunne tænke sig at arbejde med nogle
søde piger, skal du endelig rette snarlig
henvendelse til Michel på 21690647.
Trænerne i den kommende sæson.
Heldigvis er det ikke kun ”opsigelser”
og manglende trænere der p.t. præger
B93´ Piger. 3 af de nuværende trænere
fortsætter heldigvis, nemlig Kim Olsen
(nuværende Miniputpigetræner og kommende Lilleputpigetræner), Frank (af nogle
piger kaldet Frankenstein) Rasmussen
(nuværende Lilleputpige- og Pige-træner
og kommende Pigetræner) og Michel Zola
(nuværende Lilleputpige- og Pige-træner
og kommende Pigetræner).
I den kommende sæson kommer B93´
Piger ligeledes til at mangle en målmandstræner, da vor nuværende ikke er set siden
hans datter er skiftet til en anden klub,
som flittigt optræder i reklamer for TOMS
Chokolade.
Skulle du have lyst eller kender nogen som
har lyst til målrettet at arbejde med målmændene, bedes du rette snarlig henvendelse til Michel på 21690647.
Damejuniorne har lært en ny sang,
nemlig ”Vi ligger nr. 1, vi ligger nr. 1.”.
Til den igangværende sæson valgte vi, efter

tabet af vore Unionsspillere, at rykke ned
i Damejunior/1 og det var måske ikke
den dårligste disposition vi har foretaget
i året, da pigerne i skrivende stund ligger
på 1. pladsen i rækken, men mangler dog
2 svære modstandere, nemlig Skjold (dem
fra TOMS Chokolade-reklamen) og sammenslutningen Amager Alliancen (AB70 og
Tårnby).
Fra pålidelige kilder har jeg hørt at flere
spillere har sunget ovennævnte sang i busser, toge og andre steder, så gad vide om
de ikke også synger den efter den sidste
kamp d. 10. oktober, når de på udebane
møder Amager Alliancen. Øvet sig? Det
har de i hvert fald.
Den kommende sæson.
Til den kommende sæson regner jeg med
at B93´ Piger vil bestå af et Miniputpigehold, 1 Lilleputpige-hold, 1 11-mands
Pige-hold, 1 7-mands Pige-hold og 1 11mands Damejunior-hold, men skulle de
nødvendige trænere vise sig og tilgangen
fortsætte, er vi ikke bange for at udvide
antallet af hold op til sæsonstart eller efter
sommerpausen.
Når der blot er engagerede trænere kommer pigerne næsten af sig selv!
M.Z.
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HVAD BLEV DER AF DEM ?
31 spillere (alle født efter 1970) har spillet
landskampe for Danmark mens de var B.93’ere..
Alle facts er fra Palle „Banks“ Jørgensens bog
„2198 spillerprofiler“ (udgivet af Tips-bladet).

Mikkel Grønlykke (f.12/9 74)
3 D-landskampe for B.93 i 1990.Som senior var han målmand, da B.93 14.juni 98
spillede sig i superligaen. Nu: Bor i England

Sebastian Abel (f.2/11 79)

Tem Hansen (f.18/1 84)

8 J-landskampe. Spillede i B.93 i ungdommen og et år som senior.Skiftede
til AB, men kom tilbage til B.93 i 1999.
Stoppede som 22-årig p.g.a. dårlig
skulder(trafikuheld).

2 y-landskampe for B.93. Som senior i
2002-03 6 kampe på divisionsholdet. Nu:
Brøndbys talenttrup.

Jeppe Brandrup (f.3/6 85)
5 j-landskampe for B.93.Var anfører for
B.93s juniorer, der vandt DM i 2001.
Skiftede til KB, hvor han stadig er på ungdomslandshold. Hans far spiller på B.93s
mastershold.
Bajram Fetai (f.7/9 85)
3 Y-landskampe for B.93.Var ungdomsspiller i B.93 fra 12-18 år og senior i 2003
(topscorer på divisionsholdet). Stadig på
ungdomslandshold. Nu: Glasgow Rangers.
Søren Frandsen (f.5/8 74)
5 J-landskampe for B.93. Ligesom sin bror
(Per) var han ungdomsspiller i B.93.På
divisionsholdet i 1995 (13 kampe). Nu:
Nykøbing F.All.
Tom Frederiksen (f.30/4 72)
8 J-landskampe
for B.93, bl.a. på
Wembley i London.
Spillede ikke som
senior i B.93, men
skiftede til FREM, og
nu mest „bodegafodbold“ (senest
i september ved
B.93-Cup).

Jeppe Hestehave (f.19/2 85)
3 D-landskampe for B.93 og var på DMjuniorholdet i 2001. Spiller stadig på ungdomslandshold. Nu: KB.
Michael Jacobsen (f.2/1 86)
3 D-landskampe og 23 J-landskampe for
B.93. Spillede 14 Divisionskampe for B.93.
Nu:PSV Eindhoven.
Daniel Jensen (f.25/6 79)
16 Y-landskampe for B.93. Spillede 48 Divisionskampe for B.93. Har spillet i Holland
og Spanien.Var med A-landsholdet til EM i
Spanien. Nu:Werder Bremen
Niclas Jensen (f.17/8 74)
15 J-landskampe for B.93. Skiftede til
Lyngby. Har spillet i Holland og England.
Ligesom lillebror (Daniel) med til EM i
Spanien. Nu: Dortmund.
Allan Jespersen (f. 2/10 79)
5 J-landskampe for B.93. Ikke seniorfordbold i B.93. Stoppede som 22-årig p.g.f.
skade. Nu: Motionsfodbold i Herlev.
Morten Karlsen (f.25/2 79)
6 u-landskampe og 2 y-landskampe for
B.93. Spillede 145 divisionskampe for B.93
inden skiftet til Holland. Nu: FC Nordsjælland.
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Rami Kais (f. 4/8 84)
9 Y-landskampe og 14 J-landskampe for
B.93. Som senior 23 divisionskampe før
skiftet til Farum og Frem. Nu: B.93
Christian Klinken (f.22/9 83)
1 D-landskamp. Stoppet som 19-årig p.g.a.
skader.
Jesper Løvhøj (f. 25/11 82)
4 D-landskampe for B.93. I B.93 fra 8-14
år.Kontrakt i både Lyngby og Silkeborg.
Nu: Stoppet p.g.a. start af eget firma.

Har modtaget „Dirch Passer“-prisen i
B.93. Nu:AB
Anders Bjerring Qvist (f.31/7 87)

Glenn Marcher (f.22/6 84)

23 J-landskampe og 3 D-landskampe. Er nu
som senior på kontrakt i B.93.

2 y-landskampe for B.93. 42 divisionskampe for B.93 i 2002-04. Nu: Frem

Theis F. Rasmussen (f. 12/7 84)

Ronnie Meyer (f. 24/12 78)
4 J-landskampe. I B.93 fra 6-16 år og som
senior i B.93 i 1998. Stoppet p.g.a. mangel
på ambitioner.
Patrick Mtiliga (f. 28/1 81)
8 Y-landskampe og 20 J-landskampe for
B.93. 13 divisionskampe for B.93. Nu: Feyenoord.
Michael Nielsen (f.25/8 73)
2 y -landskampe og 5 J-landskampe for
B.93 . 41 divisionskampe for B.93. Nu: Spillende træner i HB.
Flemming Olsen (f. 22/1 71)
20 J-landskampe for B.93.Stoppet fodboldspil i 1999 p.g.a. arbejdsskift.
Emil Rohde Pedersen (f.8/5 83) 3
Y-landskampe for B.93. Som senior i Hvidovre.

4 Y-landskampe og 11 J-landskampe for
B.93.Spillede 33 divisionskampe for B.93.
Er stadig på ungdomslandshold. Nu:AB
Albert Rønning-Andersson (f.10/12
82) 3
Y-landskampe
og 4 D-landskampe for B.93.
7 Divisionskampe for B.93.
Er stoppet p.g.a.
skader.
Thomas Raaschou (f.18/6
71)
13 J-landskampe for B.93. 158 divisionskampe for B.93. Nu: Roskilde KFUM
Tom Sander (f.7/8 72)
20 J-landskampe. 86 divisionskampe for
B.93. Nu: „Hyggefodbold“ i Vejle

Simon A.Pedersen (f.14/12 82)
15 Y-landskampe, 5 j-landskampe og 2
D-landskampe. Som senior 32 divisionskampe.
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Kasper Steenbach (f.17/12 72)

Magnus Troest (f. 5/6 87)

2 D-landskampe for B.93.16 Divisionskampe for B.93 Stoppet p.g.a. skader som
21-årig.

4 j-landskampe og 3-D-landskampe for
B.93. Spiller stadig på ungdomslandshold.
Nu:Aston Villa

Niclas N.Svendsen (f.11/12 86)

Ditlev Ulriksen (f.24/4 72)

3 D-landskampe for B.93.Var med til at
sikre B.93 DM for juniorer i 2001. Nu: KB.

4 Y landskampe for B.93. Skiftede til
Lyngby. Nu stoppet p.g.a. musikalsk karriere.

Thujan Thyssen (f.5/5 71)
9 J-landskampe. Som senior kun sekundahold i B.93.
Jonas Troest (f. 4/3 85)

KELIM

16 J-landskampe og 5 D-landskampe for
B.93.Som senior 26 divisionskampe for
B.93. Spiller på U-landsholdet. Nu: Silkeborg.

Bashkim Ziberi (f. 17/8 84)
6 y-landskampe for
B.93. 41 Divisionskampe for B.93.
Har modtaget
„Dirch Passer“-prisen i
B.93. Nu: FC Nordsjælland.

WIINSTEDT
ORIENTTÆPPER & KELIMGALLERI
Speciale:
Gamle iranske tæpper
samt nomade og landsbytæpperfra Iran og Kaukasus
Specialist i vask og reparation
Åben: 13 - 17.30 • lørdag:10 - 14 • mandag: lukket

Strandvejen 201

•

Tlf.: 39 62 41 69

(før Øregaardsparken)
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KLUBBENS ÆRESMEDLEM
OVE BECH JENSEN BLIVER 85 ÅR
Ove Jensen - målmand, f. 07.11.1919/København - bor i Hellerup
12 A-landskampe/0 mål (1945-48) for B93
1 U-landskamp /0 mål (1945) for B93
Ove Poul Bech Jensen - Ungdom: B93
(10-18 år). Senior: B93 (1942-50 - 138
kampe/0 mål). Ove debuterede i udekampen mod Sverige (1-4). Selv om Danmark
tabte, gjorde han det så godt, at han fik
genvalg til de næste 10 kampe i træk.
I B93-målet havde han afløst Svend Jensen
- på landsholdet afløste han Egon Sørensen. I slutningen af 1947 måtte han afgive
handskerne - efter hård kamp - til den
jævnaldrende Eigil Nielsen.

En af sine bedste redninger
havde han i
1969, da han
gik ind som
formand for B93, der var i økonomiske
vanskeligheder. Han blev udnævnt til æresmedlem ved klubbens 100 års jubilæum.
Blandt hans fætre fandtes Helmuth Søbirk
(Frem).

Ved OL i 1948 var Ove Jensen med som
reserve for Eigil Nielsen. Ove var i 1947
udtaget til Europaholdet, der skulle spille
mod Storbritannien i Glasgow. Han sad
på reservebænken, sammen med bl.a. Karl
Aage Hansen, og så Europaholdet - med
Poul Petersen og Carl Aage Præst - tabe
med 1-6 i en kamp, der blev overværet
af 137.000 tilskuere på Hampden Park i
Glasgow.

Fodboldbladet iler med en stor lykønskning til en af klubbens største personer
gennem tiderne. Ove har været medlem
af B93 i over 70 år, og har været klubben
en fremragende repræsentant både på og
udenfor kridtstregerne.
Ove er fast mand på de gamles raflehold
om tirsdagen.

Vi har hentet ovennævnte fra bogen om
de 2198 landsholdsspillere ”Fra Krølben
til Krøldrup” med velvillig tilladelse fra
forfatteren.

/palle banks jørgensen

Han var med til at vinde DM i 1946.Af statur var Ove ikke speciel høj/stor, alligevel
var han en stor målmand. Han var elegant,
og han var stærk på stregen og i feltet - og
så kunne han gribe bolden. Han syntes i
øvrigt, det var sjovere at spille i marken!
Ove Jensen var også en fremragende
cricketspiller for B93. Han scorede i 1950
i en kamp 252 not-out. Det var en dansk
rekord, der blev stående i næsten 50 år.
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NOSTALGI
1946-HOLDET

Fodboldbladet startede i sidste nummer en ny
serie.Vi ser på hvordan det er gået spillerne bag
nogle markante B93-hold. Sidst var det som
bekendt det stærke 72-hold.Valget denne gang
er faldet på 46-holdet.

Som alle ved har B93 vundet DM-titlen
hele 9 gange, første gang i 1916, herefter
1927, 1929, 1930, 1934, 1935, 1939, 1942
og sidste gang i 1946 - i øvrigt en måned
før Finn „Ludo“ Jensen fra 72-holdet blev
født.
B93 blev en overbevisende mester
(1945/46) med 28 point (18-13-2-3) og
en målscore på 61-29 foran KB (24 p.),
AB (21), Frem (18), Fremad A. (17), B1903
(16), Køge (15),AGF (14),AaB (14) og nedrykkeren B1909 (13). Sæsonen indeholdt
bl.a. en sejr på 9-0 over AGF på Århus
Stadion (5 mål af Lechly). Frem blev mast
med 5-3 og 4-0. I alt overværede 205.000
tilskuere sæsonens 18 turnerings og 3
pokalkampe.
Vi gennemgår holdet. Efter spillernavnet
fremgår spillernes alder ved starten af året
1946, altså midt i turneringen.

Ove Jensen (26 år) - 138 kampe for B93
(1942-50) - holdets fortræffelige målmand,
der var med ved OL i 1948 (som reserve
for Eigil Nielsen). Ove spillede 12 A-landskampe (1945-48) og opnåede i 1947 at
være reserve på Europaholdet. Ove bliver
85 år lige om lidt (se portræt). Der var et
længere samtale med Ove i Fodboldblad
nr. 2.
Poul L. Hansen (29 år) - højre back
- 228 kampe/3 mål (1934-48). Kom som
19-årig fra B1903. En af Danmarks bedste
forsvarsspillere nogensinde. Det blev til 25
A-landskampe (1935-46) for „Røde-Poul“.
Det var Poul der indførte glidende tacklinger i dansk fodbold. Poul Laurits Hansen
var en flittig gæst på B93, indtil et par år
før han døde i 2002 som 86-årig.
Knud Børge Overgaard (27 år) venstre back/fløjhalf - 111 kampe/11 mål
(1940-48). „KB“ som han blev kaldt, kom
til fra AGF som 22-årig. Han holdt selveste Stanley Matthews nede i en kamp for
Stævnet i Idrætsparken. Det gav adgangsbillet til OL i 1948, hvor „KB“ spillede
samtlige 4 kampe som v. back. Knud Børge,
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der nåede 8 A-landskampe (1945-48),
døde som 67-årig i 1985.
Jørgen Hammeken (27 år) - højre half
- 176 kampe/34 flotte mål (1938-51). En
stor fighter, der opnåede 6 A-landskampe.
Startede som ung egen virksomhed indenfor Radio/TV. Nogle samler på frimærker
- Jørgen samler på pantebreve. Den snart
86-årige showmand er en flittig gæst på
B93. Er tidligere blevet interviewet til Fodboldbladet (nummer 3).
Arne Sørensen (28 år) - centerhalf - 89
kampe/20 mål (1941-46). Kom som 23årig fra B1903. En fremragende forsvarsspiller med en unik sparketeknik. Opnåede
som den første dansker 25 A-landskampe
i træk (i alt 30 kampe i 1937-46) - det tog
ham 8 år at nå de 25 kampe! Arne Sørensen, der var blikkenslager, blev en meget
succesfuld landstræner (sølv OL i 1960).
Døde som 59-årig i 1977.

Per Brandtmar (27 år) - back/fløjhalf
- 122 kampe/2 mål (1940-49). Kom sammen med sin storebror Henning (15
kampe) fra HIK i 1940. En stærk og alsidig
forsvarsspiller, der da også fik en enkelt Alandskamp i 1941. Per, der var født i Kina,
døde i 1992 som 74-årig, hvor han boede
på Amager.
Henry Salomonsen (20 år) - højre
wing - 154 kampe/18 mål (1945-57). En
meget dribleglad og teknisk god spiller.
Drev enten backen - eller 93-tilskuerne
- til vanvid. En typisk humørspiller. ”Salle”
blev senere en kendt skikkelse i Fremad
Amager, hvor sønnen Jørgen (Salomonsen)
og barnebarnet Peter (Østergaard) begge
var 1. holdsspillere i mange år. Henry var
den ubestridte indendørskonge, hvor han
underholdt på et hold med Per Henriksen
(Frem), Flemming Nielsen ( B93/AB) og
Dirch Passer (B93).
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Kaj Hansen - (28 år) - innerwing - 202
kampe/114 mål (1933-46). En stjernespiller ud over alle grænser. ”Lille Kaj” (166
cm/63 kg) var en boldvirtuos. Han spillede
27 A-landskampe/12 mål og scorede bl.a.
3 mål da Danmark i 1940 spillede 3-3
mod Sverige i Idrætsparken. Blev sammen
med Arne Sørensen erklæret professionel
efter en pengeaftale med Skovshoved
(Salamander-sagen). Begge sluttede derfor
karrieren i Frankrig. Kaj, der de sidste
mange år var tilknyttet OB som træner,
døde som 70-årig i 1987.
Ejvind Berger - (22 år) - innerwing 93 kampe/36 mål (1942-52). En hårdtskydende og arbejdsom angriber. Udpræget
venstrebenet. Berger scorede 14 mål
i DM-sæsonen. Det indbragte ham en
enkelt U-landskamp (som dengang reelt
var en B-landskamp).Var træner i 196377 i hhv. HIK og FB. I dag træner 81-årige
Berger B93-pensionisterne (og giver gode
råd til målmanden på supermaster).
Jørgen Leschly Sørensen - (23 år) centerforward - 16 kampe/17 mål (194445). OB’eren der skulle til København
for at læse på DHL. Da AB ikke ville have
ham valgte han i stedet B93, og det var
nok forklaringen på DM-titlen landede på

Østerbro. Leschly, der skød som en hest
sparker, scorede 15 DM-mål. Efter sæsonen vendte han tilbage til OB. Leschly, 14
A-landskampe, blev professionel i Italien
efter OL i 1948. Den forhenværende skoleinspektør, der var bosat i Odense, døde
som 76-årig i 1999.
Helmuth Nielsen - (26 år) - angriber
- 217 kampe/121 mål (1939-54). Den mellemste af de 5 berømte Nielsen-brødre
fra Brumleby, hvor Henry,Arno og Svend
alle kom på A-landsholdet (rekord).
Helmuth, kaldet ”Denger”, kom kun på
U-landsholdet; og det forstod ingen. En
meget målfarlig spiller, der scorede 23 mål
i 1943/44-sæsonen.
Træner: Svend Petersen i efteråret/1945
og svenske Helge Ahlstrøm i foråret/1946.
En væsentlig årsag til mesterskabet var, at
svenskeren Ahlstrøm bragte spillerne i en
jernkondition.
Øvrige spillere der blev benyttet i sæsonen var Arne Petersen (21 år), Christen
Brøgger (20 år), Ib Eskildsen (24 år),
Halvor Algot Gutton Larsen (28 år) og
ikke mindst Knud Petersen (21 år), der
scorede 4 mål i premierkampen mod
Køge (6-4).
/Palle ”Banks” Jørgensen

Service på Østerbro!
Trailerudlejning
Fra kr. 90,-

Ny vaskemaskine
Udlejning af
DVD-film
Hydro Texaco . Jagtvej 213-215
2100 Kbh Ø . Tlf. 39 29 80 48 forkæler dig og din bil
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SMÅ-PLUK
Borgmester Martin Geertsen (Venstre)
besøgte i september B.93’s tennishal på
P.H.Lings alle. På billedet ses han sammen
med B.93’s Hovedbestyrelsesformand
Johnny Wetterstein Hansen.
Geertsen var
inviteret som
politisk ansvarlig for de
københavnske
idrætsanlæg.
B.93’s tennishal fra
1912 lider
efterhånden
af en række
”sygdomme”.
Værst er at
taget er utæt
og det vil koste klubben mange penge at
reparere det.Geertsen kunne dog ikke
umiddelbart hjælpe klubben på dette
område.
•
Tennishallens nabo - Østerbro stadion
- trænger også til renovering. Københavns
kommune har afsat et tocifret millionbeløb til denne renovering, som vi håber
snart går i gang. Stadion trænger virkelig
til en kærlig behandling, selvom B.93 har
ofret store beløb på sæder og maling for
få år siden.
•
B.93 har gennem årene haft et hæderkronet 7.senior. Der har i en del år ikke
været hæget som stærkt omkring denne
tradition, men sidste efterår samlede
tidligere fodboldbestyrelsesmedlem Thomas William Rasmussen en trup omkring

sig...”Legendeholdet” var en realitet. I
år har holdet ført sig frem i serie 4. Den
1.oktober lå holdet på en ubestridt førsteplads og til oprykning. Holdet har scoret så
mange mål, at der også har været en artikel
i sportsbladet FORZA om holdet.
•
Som det ses på billedet er parkeringsforholdene på Svanemølleanlægget ved at
være et stort problem. Da B.93 fik overdraget anlægget for snart 10 år siden, var

det lovet, at der ville blive ordnede parkeringsforhold omkring klubhuset. Men siden
har Københans kommunes pengetank
været tom. Det skulle være ved at ændre
sig lidt.Tålmodighed er en dyd !
•
Klubbens tidligere medarbejder, Meyer,
som vi savner i klubben, og som vi troede
var en inkarneret B.93’er, er nu i KB!!! Han
var holdleder på det KB-hold, vore juniorer mødte i pokalfinalen. Han bad os hilse
hans venner i klubben.
•
I næste nummer af „B93 Fodbold“ vil vi
bringe de endelige stillinger og alt om opog nedrykninger. Mange B93-hold ser ud til
at vinde deres rækker.
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B.93s Fanklub blev startet
i april 1997.
Klubbens formål er at støtte B.93s divisionshold på en festlig og fredelig måde.
Flag , Bannere og Trommer (Divisionens
bedste) er med til at skabe denne stemning på stadion. Klubben har et fast afsnit
på stadion.
Der arrangeres også busture til en række
udekampe. I år er der kun 5 hold på den
anden side af Storebælt, så her er der ikke
så megen mulighed for busture.Dog er der
Næstved og Nykøbing F. i den sydlige del
af landet.
Kommunikationen i klubben klares via
B.93s hjemmeside, hvor der er mange
muligheder for at læse om aktiviteter, divisionsholdet m.m.
Bliv medlem: Det koster kun 50 kr. om
året. Indmeldelse i fan-boden på Østerbro
stadion. Medlemsskabet giver også mulighed for at købe et billigere sæsonkort.
I fan-boden kan også købes en række
B.93-souvenirs.
Formand er John Groth, der træffes på
mobil 29 45 82 03. Mailadresse:
groth@webspeed.dk.

Fonden er stiftet ved Hundredårsjuilæet i 1993.

Formålet er at støtte træningslejre samt
udfra sociale grunde at hjælpe enkeltmedlemmer med kontingent eller tildkud til
rejser. Fonden er godkendt af Told-og skattestyrelsen.
Hør nærmere om ungdomsfonden hos
formanden, statsaut.revisor Jørgen Norsker (tlf.3962 5648).De øvrige medlemmer i ungdomsfonden er Henrik Engel,
Urs Schuppli, Palle Jørgensen, Finn Jensen
og Jørgen Ritnagel.Jørgen Bundgaard er
behjælpelig med arrangementer.

100 MANDS FORENINGEN
- støtter ungdommen i B.93

fa

nklu

b

Kontingentet er uforandret kr.1000, og
bedes indbetalt på konto nr. 4001 2736 71
i Den Danske Bank.
Husk at angive navn.
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1½ ÅRS DEJLIGT ARBEJDE
Træner Christian Andersen har udgivet en selvbiografi.

Efter sin dramatiske fyring i FCK (overbragt af den senere B.93-træner Peter
Nielsen) fik Chr.Andersen arbejde på TV3.
Han fortæller, at der efter fyringen kom
en del henvendelser om at fortsætte som
træner. En af dem var fra B.93, der just var
rykket ud af Superligaen. C.A. havde et
par møder med direktør Henrik Engel og
sportschef Jan Jacobsen, og der blev hurtigt enighed om en kontrakt, hvis han fik
en ordning med FCK.
I bogen skriver C.A. om min ”ven”
Flemming Østergaard, at Don Ø. ”som
menneske er en af de mest ubehagelige,
kvalmende og selvglade personer, han nogensinde har mødt”.
C.A.indgik en to-årig aftale med B.93 fra
sommeren 1999, en aftale, hvor begge
parter kunne opsige den efter 1 år med 6
måneders varsel.
”Det blev til 1½ års dejligt arbejde i en
klub med store traditioner.Alle de gamle
medlemmer mødtes en gang om ugen
og fulgte med i, hvad det skete i klubben.
Jeg kendte mange af disse, som jeg havde
spillet imod i min tid som spiller i B.1903,
og vi havde nogle herlige og givtige diskussioner”.
C.A. skriver videre, at ”sportsligt blev det
også en rimelig succes”, og fortsætter
”på min anbefaling ansatte klubben Finn
Kokholm som direktør”.”Finn fik bygget den nye sponsorlounge på Østerbro
stadion.” ”Finn fik desværre en fyring fra
B.93, som han ikke fortjente”. C.A.må
være ubekendt med en række konkrete
forhold og om sponsorlounge. C.A. vidste,
da han skrev bogen, heller ikke om Finn
Kokholms fyring fra FREM.

C.A.skriver videre i sin bog, at B.93s bestyrelse var informeret om kontakten til
borgmester Peter Brixtofte i Farum .En
kontakt som der gik rygter om allerede i
januar/februar 2000. C.A. skriver, at ”Brixtofte allerede ville have ham som træner
fra sommeren 2000”.Men C.A. skriver,
at han var blevet i B.93, hvis klubben var
rykket op i superligaen, som var tæt på en
kendsgerning, hvis Haderslev havde spillet
uafgjort i Horsens, men lidt heldigt vandt.
Interessant er det, at Peter Schmeichel
forsøgte at få omgjort aftalen med Farum.
Han tilbød en ½ million kr. for at købe
C.A. fri af kontrakten, og i stedet blive manager i Hvidovre, men C.A. afslog til sidst.
Det er en meget interessant bog, selvom
meget af stoffet er kendt i forvejen. B.93
omtales særdeles positivt i bogen.
fb.

41

Oktober 2.indd 41

08-10-2004 11:19:59

B 93 CUP BLEV
DEN STØRSTE SUCCES TIL DATO
Den traditionsrige firmafodbold turnering,
B 93 Cup, blev igen i år en stor succes.
Lørdag den 11. September skinnede solen,
som sædvanligt fristes man til at sige, der
var øl, sodavand og frokost til mere end
400 mennesker, mens 32 firmaer og organisationer kæmpede om æren og flotte
præmier i 2 rækker.
Vinderne i både A-rækken og B-rækken
modtog gavekort fra Dansk Folkeferie på
henholdsvis kr. 20.000 og kr. 10.000, mens
der var præmier fra DFDS Seaways,Tipsbladet og Zippo til nr. 2 og 3.
Undervejs i turneringen var der en showkamp, hvor Peter Rudbæk havde samlet et
kombineret EM hold samt medarbejdere
fra Dansk Folke Ferie til at dyste mod et
udvalgt og kombineret TV2 og B 93 hold.

Af de „gamle“ stjerner på Folke Ferie holdet så vi bl.a.Torben Picnick, Peter Nielsen
og Michael Mio kæmpe mod vores egne
„gamle“ B 93 1. holds spillere suppleret
med et par af TV 2s tidligere og nuværende skærmtrolde.
Vores tidligere træner Peter Nielsen var
stadig i strålende form og boldsikkerheden fejlede heller ikke noget, så B 93 og TV
2 måtte bøje sig for overmagten.
Økonomisk blev det også det bedste år i
cuppens historie, og det kommer en del af
vores unge spillere forhåbentligt til at nyde
godt af i det kommende år. Overskuddet
går nemlig til B 93 ungdomsfond, som udlodder midler til såvel fodboldeliten som
bredden.
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B93-CUPPEN I SEPTEMBER

Dansk FolkeFerie stillede med et stærkt hold.
Her ses landsholdsspillerne Peter Nielsen og Torben Picknick.

Dommer:
Kulturborgmesterens
suppleant,
„viceborgmester“
Preben Arentoft

Turneringsledelsen:
Jørgen Norkser, Henrik Engel
og Jørgen Ritnagel

Hovedsponsor: Dansk FolkeFerie
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FAR TIL FIRE NY FORPAGTER
Her i starten af oktober er den 44-årige
Ole Klein tiltrådt som ny forpagter af
restaurationen i B93. Fodboldbladet har i
overtid nået at få en kort snak med klubbens nye nøgleperson.

I de sidste 7 år har Ole drevet spisestedet
”Frederiks” på Frederikssundsvej (tæt på
Brønshøj Torv). Det hyggelige - og meget
roste sted - er nu solgt til nedrivning til
fordel for et nybyggeri. - og derved rykker
Frederiks til Østerbro.
Ole Klein, der hellere vil kalde sig kok (25
års erfaring) end restauratør, medbringer
til B93 et stort kundekartotek. Han har en
stor omsætning ud af huset, ligesom han er
dansk mester i arrangementer på hjemme-

banen, som altså nu er flyttet fra Brønshøj
til Østerbro.
Restaurationslokalet, som kommer til at
hedde Frederiks, vil blive omdannet til en
café. Gulvet skal have en omgang høvl og
der bliver malet. Frituregryden er røget
på lossepladsen, og der kommer et helt
nyt spisekort. Ole har mange ideer til sit
nye arbejdssted, bl.a. vil han arrangere
billigdage for ungdomsspillere med forældrene. De gamle på tirsdagsholdet vil få
særforplejning.
Ole var ungdomsspiller i Brønshøj sammen med bl.a. Michael Manniche og Kim
Røntved. Da han blev senior skiftede
han til DAI-klubben Fix. Ole er, som det
fremgår af overskriften, far til fire, og det
er - imod statistikken - med samme frue.
Pigerne fører med 3 (13, 11 og 7 år) - 1
dreng (5 år).
Hvis du skal giftes, skilles, fejre rund fødselsdag, holde afslutningsfest eller lignende
står Ole klar med ordreblokken - men
skynd dig.
Fodboldbladet ønsker Ole, der bliver
spilleberettiget på superveteranholdet 3.
juledag, velkommen til B93.
/palle banks jørgensen

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!
Nr. 29
Nr. 31
Nr. 36

BOGHANDEL
KONTORFORSYNING
KONTORSTOLE

tlf. 3526 3334
tlf. 3526 3364
tlf. 3555 2092
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Din bolig
kan nå at
komme
med til
Aften
Åbent Hus
28. okt.
Hos Nybolig gør vi en ordentlig indsats for
at sælge din bolig. Blandt andet holder vi
en gang om året åbent hus i alle de boliger,
der er til salg via Nyboligs 200 forretninger.Samtidig! I år laver vi Aften Åbent Hus
torsdag op til Halloween. Og vi går både på
tv, på nettet og i aviserne med reklame for

Nybolig Peter Norvig

begivenheden. Går du i salgsovervejelser,
finder du ikke en mere oplagt anledning til
at gøre noget ved det.
Men vi kan desværre ikke tilbyde dig
særlig lang betænkningstid, hvis du vil nå at
være med. Så ring, eller kig forbi en af de
allernærmeste dage.

En ordentlig handel

11 butikker i HT-området, Tlf. 7010 2019
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